
 

 
Sustenium: Colors of Life Mix 5 
 
Ο έντονος τρόπος ζωής και οι κακές διατροφικές συνήθειες δεν σου επιτρέπουν να 
λαµβάνεις ποικιλία φρούτων και λαχανικών σε επαρκή ποσότητα; Σε αυτή την 
περίπτωση µπορείς να συµπληρώσεις τη διατροφή σουµε το SUSTENIUM Colors of 
Life Mix 5.To Sustenium Colors of Life MIX 5 είναι κάτι πολύ περισσότερο από µία 
απλή πολυβιταµίνη.  
 
Κάθε φακελάκι είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που αντιστοιχούν σε 5 µερίδες 
φρούτων και λαχανικών, όπως συστήνει και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας για 
ηµερήσια κατανάλωση1, από 5 διαφορετικά χρώµατα: 
 
Κοκκινο - Υγεία της Καρδιάς 
Κίτρινο/Πορτοκαλί – Ανοσοποιητικό 
Λευκό – Μνήµη 
Πράσινο – Αποτοξίνωση 
Μπλε/Μωβ - Μακροζωία 
 
 
Περιέχει ακόµα Φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και ανθοκυανίνες (ουσίες µε 
αντιφλεγµονώδη δράση2). 
 
Το SUSTENIUM Colors ofLife MIX 5  έχει ευχάριστη γεύση πορτοκαλιού και 
συνιστάται η λήψη ενός φακελίσκου ηµερησίως διαλυµένου σε ένα ποτήρι νερό. 
 
∆ηµιουργεί πολύ νόστιµο χυµό! 
 
∆εν περιέχει Γλουτένη 
 
 
Βιβλιογραφία: 1.World Health 
Organisation.http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/en/ 
2.Vendrame S., Klimis-Zacas D. Anti-inflammatory effect of anthocyanins via 
modulation of nuclear factor-κB and mitogen-activated protein kinase signaling 
cascades. Nutr Rev. 2015 Jun;73(6):348-58 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 59186/26-7-2016 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
Πληροφορίες χρήσεως 
 
Πολυβιταµινούχο συµπλήρωµα διατροφής µε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Πηγή 
ριβοφλαβίνης (βιτ.Β2), η οποία συµβάλλει στη φυσιολογική  λειτουργία  των 
µεταβολικών  διεργασιών  που αποσκοπούν στην  παραγωγή ενέργειας και στην 
προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Εκχύλισµα αποξηραµένου 
βατόµουρου (Vacciniummacrocarpon) µε ανθοκυανίνες: αντιοξειδωτικό το οποίο 
διευκολύνει την αποβολή των υγρών του σώµατος, συµβάλλει στην φυσιολογική 
λειτουργία του ουροποιητικού συστήµατος και του εντέρου. Πηγή θειαµίνης (βιτ. Β1), 
η οποία συµβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, και πηγή µαγνησίου η 
οποία συµβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήµατος.   Πηγή 
ασβεστίου, η οποία απαιτείται για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των 
οστών. Πηγή Β-καροτίνης, πρόδροµος της βιταµίνης Α, η οποία συµβάλλει στην 
διατήρηση της κατάστασης του δέρµατος και της φυσιολογικής όρασης και πηγή 



 

βιταµίνης C και ψευδάργυρου η οποία συµβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήµατος. Πηγή βιταµίνης C, η οποία συµβάλλει στη φυσιολογική 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος και πηγή λυκοπένης. 
 
Οδηγίες χρήσεως  
 
∆ιαλύστε ένα φακελάκι την ηµέρα σε ένα ποτήρι νερό (περίπου 150ml) 
 
Οδηγίες συντήρησης 
 
Μην φυλάσσετε το προϊόν σε θερµοκρασία πάνω από 25ο C. Αποφύγετε την έκθεση 
του προϊόντος σε τοπικές εστίες θερµότητας, το ηλιακό φώς και την επαφή µε νερό. 
Η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος αναφέρεται σε κλειστή άθικτη συσκευασία, καλά 
διατηρηµένη. 
 
Προειδοποιήσεις 
 

 
Να φυλάσσεται µακριά από τα µικρά παιδιά. Να µη γίνεται υπέρβαση της 
συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης.Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο µίας ισορροπηµένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό 
δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. 
Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας ανθηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρµακευτική αγωγή ή 
αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας. Μην το λαµβάνετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
χωρίς να συµβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μην το λαµβάνετε κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης. 
 
Συστατικά 
 
Ρυθµιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,Τριβασικό κιτρικό Κάλιο, Φρουκτόζη, ∆ισόξινο 
φωσφορικό Κάλιο, Υδροξείδιο του µαγνησίου, Φρουκτοολιγοσακχαρίτες, Ανθρακικό 
ασβέστιο,Λυοφιλοποιηµένος χυµός πορτοκαλιού, Φυσικά αρώµατα, Βιταµίνη C (L-
ασκορβικόοξύ), Λυκοπένιο επικαλυµµένο, Γλυκονικός ψευδάργυρος, 
αντισυσσωµατικός παράγοντας: διοξείδιο του πυριτίου (nαnο), Εκχύλισµα 
αποξηραµένου Μύρτιλλου (Vaccinium macrocarpon Aiton., καρπός) τιτλοποιηµένο 
να περιέχει 30% προανθοκυανιδίνες, Γλυκαντικές ουσίες: ακεσουλφάµηΚ, 
σουκραλόζη,Kιτρικόςσίδηρος, β-καροτένιο, ΒιταµίνηΕ (οξικήDL-α-τοκοφερόλη), 
Εκχύλισµαπάπρικας (Capsicumannuumvar. LongumSendtn., καρπός), ΒιταµίνηPP 
(Νικοτιναµίδη), Παντοθενικόοξύ (ασβέστιοD-παντοθενικό), Βιταµίνη Α 
(οξικήρετινόλη), Ανθρακικόµαγγάνιο, Κιτρικός χαλκός, Βιταµίνη Β6 
(υδροχλωρικήπυριδοξίνη), ΒιταµίνηΚ1 (φυλλοκινόνη), Βιταµίνη Β1 
(υδροχλωρικήθειαµίνη), Βιταµίνη Β2 (Φωσφοριικήριβοφλαβίνη), 
Φολικόοξύ(πτεροϋλοµονογλουταµινικόοξύ), Σεληνικόνάτριο. Χωρίςγλουτένη. 
∆ιατροφικός πίνακας  
 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ανά ηµερήσια 
δόση(1 φακελάκι) 

Μονάδα 
µέτρησης  

% ∆ΤΑ* (1 
φακελάκι) 

Βιταµίνη A (RE) 455 mcg 57 
Β-καροτένιο 4,143 mg - 
Συνολική βιταµίνη Α 
(RE) 
(65% ως βήτα-καροτίνη) 

1145 mcg 143 

ΒιταµίνηB1 0,61 mg 55 
Βιταµίνη B2 0,45 mg 32 



 

Βιταµίνη PP 6,5 mg 41 
Παντοθενικό οξύ 4,11 mg 69 
Βιταµίνη B6 0,958 mg 68 
Φολικό οξύ 225 mcg 113 
Βιταµίνη C 72 mg 90 
Βιταµίνη E 6,4 mg 53 
Βιταµίνη K 57,9 mcg 77 
Μαγγάνιο 0,783 mg 39 
Κάλιο 1069 mg 53 
Φωσφόρος 251 mg 36 
Μαγνήσιο 280 mg 75 
Ασβέστιο 156 mg 20 
Σίδηρος 6,6 mg 47 
Χαλκός 0,54 mg 54 
Ψευδάργυρος 6,99 mg 70 
Σελήνιο 31 mcg 56 
Φρουκτοολιγοσακχαρίτες 600 mg - 
Λυκοπένιο 5,53 mg - 
Εκχύλισµα αποξηραµένου 
βατόµουρου 

36 mg - 

από το οποίο 
ανθοκυανίνες 

10,8 mg - 

 
*∆ΤΑ: ∆ιατροφικές Τιµές Αναφοράς (Reg.CE 1169/2011) 
 
Sustenium : Colors of Life Mix 5 Junior 
∆εν αρέσουν ιδιαιτέρως στο παιδί σας τα φρούτα και τα λαχανικά; Mπορείτε να 
συµπληρώσετε τη σωστή διατροφή του µε SUSTENIUM Colors of Life MIX 5 Junior, 
ένα καινοτόµο,πολυβιταµινούχο συµπλήρωµα διατροφής, εµπλουτισµένο µε 
φυτικές ίνες αντιοξειδωτικά και ανθοκυανίνες (ουσίες µε αντιφλεγµονώδη 
δράση1). 
Είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που αντιστοιχούν στα 5 χρώµατα των φρούτων 
και των λαχανικών: κόκκινο, κίτρινο/πορτοκαλί, πράσινο, µπλε/µωβ. 
 
 
Με ευχάριστη γεύση κόκκινων φρούτων. Συνιστάται να λαµβάνεται ένα φακελάκι την 
ηµέρα διαλυµένο σε ένα ποτήρι νερό. 
 
∆ηµιουργεί πολύ νόστιµο χυµό! 
 
∆εν περιέχει Γλουτένη 
 
Βιβλιογραφία: 1. Vendrame S., Klimis-Zacas D. Anti-inflammatory effect of 
anthocyanins via modulation of nuclear factor-κB and mitogen-activated protein 
kinase signaling cascades. Nutr Rev. 2015 Jun;73(6):348-58 
 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 59188/26-7-2016 
 
Περισσότερεςπληροφορίες 
 
Πληροφορίες χρήσεως  
 
Πολυβιταµινούχο συµπλήρωµα διατροφής, χρήσιµο σε περίπτωση έλλειψης ή 
αυξηµένης ανάγκηςλήψης των θρεπτικών ουσιών που περιέχονται σε αυτό. 



 

Πηγή ριβοφλαβίνης (βιτ.Β2), η οποία συµβάλλει στη φυσιολογική  λειτουργία  των 
µεταβολικών  διεργασιών που αποσκοπούν στην  παραγωγή ενέργειας και στην 
προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Εκχύλισµα αποξηραµένου 
βατόµουρου (Vacciniummyrtillus L., καρπός) µε ανθοκυανίνες: αντιοξειδωτικό το 
οποίο συµβάλλει στην φυσιολογική όραση και στην φυσιολογική λειτουργία του 
εντέρου.Πηγή θειαµίνης (βιτ. Β1), η οποία συµβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία 
της καρδιάς, και πηγή µαγνησίου η οποία συµβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του 
νευρικού συστήµατος.   Πηγή ασβεστίου, η οποία απαιτείται για τη διατήρηση της 
φυσιολογικής κατάστασης των οστών.Πηγή Β-καροτίνης, πρόδροµος της βιταµίνης 
Α, η οποία συµβάλλει στην διατήρηση της κατάστασης του δέρµατος και της 
φυσιολογικής όρασης και πηγή βιταµίνης C. Ο ψευδάργυρος συµβάλλει στη 
φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Πηγή βιταµίνης C, η οποία συµβάλλει στη 
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος και πηγή λυκοπενίου. 
 
 
Οδηγίες χρήσεως 
 
Ένα φακελάκι την ηµέρα διαλυµένο σε ένα ποτήρι νερό (περίπου 150ml). 
 
Οδηγίες συντήρησης 
Μην φυλάσσετε το προϊόν σε θερµοκρασία πάνω από 25ο C. Αποφύγετε την έκθεση 
του προϊόντος σε τοπικές εστίες θερµότητας, το ηλιακό φώς και την επαφή µε νερό. 
Η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος αναφέρεται σε κλειστή άθικτη συσκευασία, καλά 
διατηρηµένη. 

 
Προειδοποιήσεις 

 
Να φυλάσσεται µακριά από τα µικρά παιδιά. Να µη γίνεται υπέρβαση της 
συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης.Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο µίας ισορροπηµένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό 
δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. 
Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας αν θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρµακευτική αγωγή ή 
αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας. Μην το λαµβάνετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
χωρίς να συµβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μην το λαµβάνετε κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης. 
 
Συστατικά 
 
Φρουκτόζη, ρυθµιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, Κιτρικό Κάλιο,Φωσφορικό Κάλιο, 
Άρωµα,Υδροξείδιο του µαγνησίου, Φρουκτοολιγοσακχαρίτες, Ανθρακικό ασβέστιο, 
ΒιταµίνηC (L-ασκορβικόοξύ),Γλυκαντικές ουσίες: ακεσουλφάµη Κ, 
σουκραλόζη,Λυκοπένιο,Αντισυσσωµατικόςπαράγοντας: διοξείδιο του πυριτίου 
(nαnο),Γλυκονικός ψευδάργυρος, β-καροτένιο, Κιτρικός σίδηρος, Εκχύλισµα 
αποξηραµένου Μυρτίλλου (Vacciniummyrtillus L., καρπός) tit. 36% Aνθοκυανίνες 
συνολικά, Χρωστική: κόκκινη ρίζα τεύτλων; Βιταµίνη Ε (οξική DL-α-τοκοφερόλη), 
Βιταµίνη ΡΡ (Νικοτιναµίδιο), Βιταµίνη Α (οξικό ρετινύλιο), Παντοθενικό οξύ (D-
παντοθενικό ασβέστιο), Aνθρακικό µαγγάνιο, Kιτρικός χαλκός, Βιταµίνη Β6 
(υδροχλωρική πυριδοξίνη), Bιταµίνη Κ1 (φυλλοκινόνη), Bιταµίνη Β1 (υδροχλωρική 
θειαµίνη), Bιταµίνη Β2 (Φωσφορική ριβοφλαβίνη), Φολικό οξύ 
(πτεροϋλοµονογλουταµινικόοξύ), Σεληνικό νάτριο. Χωρίς γλουτένη. 
 
∆ιατροφικός πίνακας 
 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Ανά ηµερήσια 
δόση (1 

Μονάδα 
µέτρησης 

% ∆ΤΑ* (1 
φακελάκι) 



 

φακελάκι) 
Βιταµίνη A (RE) 369 mcg 46 
β-καροτένιο  4,143 mg - 
Συνολική βιταµίνη Α 
(RE) 
(65% ως βήτα-καροτίνη) 

1060 mcg 132 

Βιταµίνη B1 0,305 mg 28 
Βιταµίνη B2 0,225 mg 16 
Βιταµίνη PP 3,25 mg 20 
Παντοθενικό οξύ 2,056 mg 34 
Βιταµίνη B6 0,479 mg 34 
Φολικό οξύ 112,5 mcg 56 
Βιταµίνη C 36 mg 45 
Βιταµίνη E 3,2 mg 27 
Βιταµίνη K 28,95 mcg 39 
Μαγγάνιο 0,392 mg 20 
Κάλιο 534,5 mg 27 
Φώσφορος 125,5 mg 18 
Μαγνήσιο 140 mg 37 
Ασβέστιο 121 mg 15 
Σίδηρος 3,3 mg 24 
Χαλκός 0,27 mg 27 
Ψευδάργυρος 3,495 mg 35 
Σελήνιο 15,5 mcg 28 
Φρουκτοολιγοσακχαρίτες 300 mg - 
Λυκοπένιο 2,767 mg - 
Εκχύλισµα αποξηραµένου 
βατόµουρου 

15 mg - 

από το οποίο 
ανθοκυανίνες 

5,4 mg - 

 
*∆ΤΑ: ∆ιατροφικές Τιµές Αναφοράς (Reg.CE 1169/2011) 
 
 
 


